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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg kunne godt tænke mig undervisningsbøger eller kompendium. 
• Nogle undervisere fordyber sig meget i den enkelte teori og mangler at synliggøre, både den røde 

tråd til modulets tema (strategisk HRM) og praksiseksempler. Det er meget ærgerligt, da disse 
elementer er med til at skabe en god transfer for de studerende. 

• Oplever det har været et temmelig "flyvsk modul", hvor den røde tråd har været svær at få øje på. 
Koblingen til en organisatorisk, ledelsesmæssig hverdag har været endog meget lyserød til tider. 
Dette har særligt været tilfældet med underviser på d. 13. maj. pædagogisk lykkes det der hvor 
underviser omsætter den læste litteratur til en genkendelig kompleks hverdag, i meget mindre 
grad, der, hvor underviser "bare" har listet litteraturen op på slides og ikke omsætter til kontekst. 

• Jeg får sandsynligvis ikke berøring med strategisk HRM i mit fremtidige virke, derfor enkelte 
punkter mindre tilfredsstillende. Men teorierne er jo fine og relevante i andre sammenhæng også. 

• Gode undervisere, især XXX, XXX og XXX. 
• Overvejende tilfreds med kobling af teori og praksis. Dog oplever jeg en enkelt underviser anden 

sidste dag, som ikke lever op til formidlingen af det faglige indhold. 
Svingende tilfredshed med litteraturen. Noget er rigtig godt, mens andet virker knap så relevant. 

• Det har været en meget blandet oplevelse, og særligt XXX oplæg fik jeg ikke noget ud af. Kunsten 
er at koble perspektiverne til ledelse, og det lykkes nogenlunde, men ikke gennemgående. 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 
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I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
arbejde? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Modulet vedr. arbejdsmiljø har givet mig en større interesse for fagområdet. 
• Relevant og aktuelt undervisningsmateriale. 
• Har fået teori koblet på den praksis jeg går agerer i i dagligdagen. 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• At XXX har såvel den indledende dag som afrundingen. Da der ligger megen litteratur, og der er 
tilknyttet flere forskellige undervisere knyttes der på den afsluttende dag vigtige tråde i temaerne. 

• Gode gruppe diskussioner. 
• Ny viden til refleksion af ledelse og HRM. 
• Flere perspektiver på HRM 
• Nogle undervisere lykkedes godt med at koble teori til praksiseksempler/ få skabt gode dialoger på 

holdet, der gør at undervisningens indhold understøtter transfer. 
• Generelt en god blanding af teori og gruppediskussioner. Rigtig god litteratur til emnet. 
• God erfaren tovholder, som har god til at omsætte viden. 

Ender bindes delvist sammen på sidste  - og tråde tages op. 
• Interessant arbejdsfelt, hvor mange forskellige vinkler på HRM blev belyst 
• Modulet vedr. arbejdsmiljø var særdeles nærværende for mig 
• Forskellige tilgangsvinkler og spredt teori. 
• At deltagerne har forskellige baggrunde. Gruppeøvelser har været rigtig givtige. 
• Arbejdsmiljø, stress og social kapital blev begrebsliggjort. 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• for lidt kobling til ledelsespraksis. 
• meget forskellige tilgange fra de enkelte undervisere - og herunder evnen til at praksisrelatere. 
• Ingen kommentarer 
• Litteratursøgningen tager tid. 
• Intet kompendium med alt litteratur samlet 
• Nogle undervisere mangler det, der netop er de andres styrke - Manglende praksiskobling og 

kobling fra teori til det overordnede tema hele vejen igennem. 
Generelt vær bedre til at tænke på målgruppen for studiet, hvem er det vi taler til og hvordan gør vi 
det bedst (altså eksempelvis ikke forbyde sig for langt ind i teoretiske tilgange / eller ville sælge 
egen ide uden af tænke på, hvordan den kan anvendes på forskellige måder). 

• Enkelte oplæg virkede lidt uforberedte (jf. senere svar). 
• gæsteundervisere, hvor det var uklart, hvor teorien skulle føre hen i forhold til strategisk HRM 
• Nogle forelæsninger var for teoretiske 
• Dele af undervisningen var lidt abstrakt og filosofisk, hvilket ikke taler til mig 
• Arbejdsmiljødelen kunne godt specialiseres noget mere. 
• Nogle undervisere har haft svært ved at levere viden, så jeg blev draget. 
• For megen svær forståelig teori, som er svær at koble på praksis. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Dygtig underviser - meget struktureret og god til at præsentere stoffet fra forskellige vinkler. 
• XXX har er god tilgang til undervisningen og er altid velforberedt og kan perspektiverer sit stof. 
• Rigtig god formidling og gode perspektiveringer. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Var ikke til stede 
• God forelæsning! 
• Yderst kompetent. Morsom og nærværende. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Noget litteratur opgivet her; Systematisk oversigt over evidens for virkninger af interventioner for 

forbedring af social kapital. Synes umiddelbart at være tung og gentagende i sin form (meget spild 
at tid - kan koges ned til få centrale pointer). De andre tekster meget mere spændende og givende.  
Hvis man i relation til den pædagogiske tilgang får de studerende til at lave en opgave forud for 
undervisningen - så sørg for, at det giver mening i forhold til selve undervisningen og kan bruges 
her. Ellers virker det som spild af tid. Idéen i sig selv er fin og meget i tråd med god læring. 

• Mange spændende vinkler, men det kom til at virke lidt ustruktureret, og øvelserne skulle have 
været bedre forberedt - det var lidt uklart for os, hvad vi egentlig skulle. 

• Der er ikke noget jeg ikke vidste i forvejen. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Desværre alt for teoretisk og med en oplevelse af manglende koblinger. Formiddag var rigtig fint og 

rigeligt, når kompleksitet er så høj 
• Manglende tydelig kobling til modulets tema og praksiskobling. 
• Mange spændende pointer og forelæseren kom meget grundigt gennem emnerne. Nogle gange var 

tempoet lidt langsomt og i andre tilfælde blev meget blandet sammen. Krævede stor koncentration 
at fange alle pointerne. 

• God formidling. 
• Jeg blev ikke fanget. Der var ikke relateret meget til praksis. 
• Underviser koblede ikke undervisning til ledelse, og niveauet lå over mit læringspotentiale. Den 

tilknyttede litteratur var desuden ulæselig. 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
 
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer, som du 
modtog i forbindelse med studiestart? 
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Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvad syntes du om madordningen? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Informationerne kom lidt sent. 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Meget mere kobling til praksis via gruppedrøftelser  

Mere faciliteterne undervisning 
Mere dialog baseret undervisning 

• Ingen kommentarer 
• Kompendium med al litteratur samlet 
• Alle undervisere er fagligt dygtige, og indholdet er fint, men nogle kunne gøre lidt mere ud af selve 

undervisningen - lidt bedre forberedelse er nødvendigt i nogle tilfælde. 
• mere samling i forhold til at så skabt og tydeligt gjort HRM's særkende i en organisatorisk kontekst. 
• Generelt er det dejligt, når vi får slidesene udleveret, da vi dermed er sikker på, at have den sidste 

version. Det er træls at printe hjemmefra, for så at erfare ændringer i slidsene på dagen. 
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